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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune gir dispensasjon for eiendommen gnr. 7 bnr. 66 fra byggegrense 
mot vei fastsatt i reguleringsplan av 26.04.18 for Rakkestad sentrum, jf. lov om 
planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og 
bygningsloven) § 19-2.  
 
 
 
Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon. 
2. Situasjonsplan. 
3. Oversiktskart. 
4. Fasadetegninger. 
5. Plantegning. 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune mottok den 28.05.18 søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen 
gnr. 7 bnr. 66. Det ble blant annet søkt om å oppføre et tilbygg i to etasjer som skal 
inneholde nytt inngangsparti i første etasje og et nytt soverom i andre etasje. Tilbygget 
har et bebygd areal BYA på 15 m2, og et bruksareal BRA på 28 m2. Det nye tilbygget er 
plassert mot gårdsplassen og innebærer en utvidelse av eksisterende inngangsparti. Slik 
tilbygget er prosjektert vil det bli plassert 0,5 meter utenfor regulert byggegrense mot 
Hageveien. Den opprinngelige søknaden inneholdt ikke søknad om dispensasjon og 
kommunen etterspurte derfor søknad om dispensasjon.  
 
Søknad om dispensasjon ble mottatt den 05.07.18. I søknaden fremgår det at det er 
prosjektert et nytt inngangsparti for å gi en bedre tilpasning mot gårdsplassen og en 
bedre skjerming mot Hageveien. Inngangspartiet blir utvidet slik at man får plass til en 
god garderobeløsning som mangler i huset. Det er vist til at tiltaket ligger langs en lite 
trafikkert vei med lav fartsgrense og at det er svært oversiktlig i begge retninger. 
Tilbygget vil ikke medføre endret inn- eller utkjøring på eiendommen eller påvirke 
siktlinjer. I følge søker vil heller ikke tiltaket påvirke vedlikehold av veien og det vil 
fremdeles være god avstand til veien med tanke på opplagring av snø. Det er også 
hensyntatt en eventuell fremtidig utvidelse av veien ved at inngangspartiet henvender 
seg bort fra veien og inn mot gårdsplassen mot syd, se innsendte tegninger.  
 
Tiltaket er for øvrig i tråd med reguleringsplanens bestemmelser. 



 
 
Hjemmel 
Dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 19. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Det skal i tillegg oppføres et tilbygg mot vest som innebærer en utvidelse av 
underetasjen med en terrasse over. Dette er i tråd med reguleringsplanen og er derfor 
ikke omfattet av dispensasjonssøknaden og behandles i eget vedtak.  
 
Administrasjonen er kjent med at det omsøkte tiltaket allerede er påbegynt. 
Bygningsmyndigheten skal etter gjeldende rett, i saker som gjelder etterfølgende 
godkjenning av allerede gjennomførte tiltak, vurdere søknaden som om den var innsendt 
på forhånd. Videre er det klart at vurderingen må skje etter reglene på 
vedtakstidspunktet. Som utgangspunkt for vurderingen legger vi derfor til grunn at 
tiltaket ikke er oppført.  
 
 
Nabomerknader 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet. Det foreligger ikke merknader fra nabo.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det følger av plan- og bygningsloven § 12-4 at en reguleringsplan fastsetter fremtidig 
arealbruk for et område og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 
utvidelser av eksisterende tiltak som nevnt i lovens § 1-6. Kommunen kan imidlertid 
etter plan- og bygningsloven kapittel 19 gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan.  
 
Dispensasjon fra planer reiser særlige spørsmål. Planen er blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen 
innenfor et bestemt område og det skal derfor ikke være kurant å fravike disse.  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 gjelder dispensasjon fra lov, forskrift og planer. 
Bestemmelsen oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan 
gis. For det første er det et vilkår at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 
enn ulempene. Hvorvidt det skal gis dispensasjon beror på en konkret vurdering og 
kommunen står fritt til å avgjøre om dispensasjon kan gis. Statlige og regionale rammer 
og mål skal likevel særlig vektlegges.  
 
Det er hensynene bak den konkrete bestemmelsen som det ønskes å dispensere fra og 
lovens formålsbestemmelse som ikke skal bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.  
 
Et sentralt hensyn bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse er at 
samfunnsplanlegging ivaretas gjennom planregulering og at loven skal sikre 
gjennomføring av vedtatte lover. Bestemmelser om byggegrenser skal blant annet styre 
plasseringen av bebyggelsen allerede i planprosessen. Hensyn som ligger til grunn for 



bestemmelser om byggegrenser er blant annet at det skal opprettholdes tilstrekkelig 
avstand mellom bebyggelse og offentlig vei. Dette innebærer blant annet at det skal 
være god sikt og at området rundt veien skal være oversiktlig og trafikksikkert. Videre 
skal byggegrenser sikre at det kan gjennomføres veivedlikehold og drift uten at 
bygninger skades. I tillegg kommer hensynet til arkitektonisk orden.  
 
Kravet tilsier at tilbakeholdenhet skal utvises med tanke på dispensasjon.  
 
Når det gjelder hensynet til god sikt, oversikt og trafikksikkerhet anser administrasjonen 
at oppføring av tilbygget 0,5 meter utenfor byggegrensen ikke vil få stor betydning. Det 
vil opprettholdes en avstand til tomtegrensen på 4 meter, og en avstand til veimidt på 
ca. 7,5 meter. Plasseringen vil heller ikke medføre noen større risiko enn i dag når det 
gjelder utkjøring fra tomten.  
 
Saken er oversendt enhet kommunalteknikk for uttalelse. Enhet kommunalteknikk har 
ingen innvendinger til oppføring av tilbygget. Det er kun en begrenset del av bygningen 
som plasseres over byggegrensen. Videre er Hageveien er en lite trafikkert vei og tiltaket 
medfører ikke endret adkomst/ utkjøring fra eiendommen. Det anses at hensynet til god 
sikt og trafikksikkerhet blir ivaretatt ved omsøkt plassering.  

Når det gjelder arkitektonisk orden viser vi til at boligene i området er plassert med 
svært varierende avstand til Hageveien. Enkelte boliger ligger tett inntil byggegrensen, 
noen er plassert utenfor byggegrensen, mens andre ligger trukket langt tilbake på 
eiendommen. I tillegg viser vi til at enkelte garasjer i området er plassert utenfor 
byggegrensen. Slik bygningene i området er plassert, vil ikke tilbygget med omsøkt 
plassering bryte med omgivelsene.    

På bakgrunn av det ovennevnte mener administrasjonen at hensynene bak 
bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Spørsmålet videre er 
om fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene.  
 
Søknaden er blant annet begrunnet med at man vil få en gang med plass til en god 
garderobeløsning som mangler i huset. Dette er en begrunnelse av svært generell 
karakter som kan fremlegges av mange grunneiere med liknende ønsker. Det er videre 
vist til at tilbygget vil få en bedre tilpasning mot gårdsplassen og en bedre skjerming 
mot Hageveien. Selv om Hageveien er en lite traffikkert vei, er kommunen er enig i at 
dette er en hensiktsmessig løsning. Ut i fra de eksisterende forholdene på tomten gir 
tiltakets omsøkte plassering en god utnyttelse av tomten.  
 
Med omsøkte plassering opprettholdes en viss avstand til veien selv om det gis 
dispensasjon. Det anses positivt at en eventuell dispensasjon ikke vil medføre økt risiko 
når det gjelder utkjøring fra tomten og at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Selv om det 
gis dispensasjon opprettholdes fremdeles en avstand til tomtegrensen på 4 meter, noe 
som er avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Videre er tiltaket prosjektert slik 
at kun deler av vegglivet kommer utenfor byggegrensen. Bygningskroppen for øvrig 
ligger godt innenfor byggegrensen.  
 
Administrasjonen er etter dette kommet frem til at fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene. Da hensynene bak bestemmelsen heller ikke blir vesentlig 
tilsidesatt har vi kommet frem til at det kan gis dispensasjon i dette tilfellet.  



 


